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Ali veste, da je bil februar poleg januarja pozneje dodan staremu 

rimskemu koledarju? Ker je bil dodan v koledar zadnji, je zanj 

ostalo manj dni – in tako je postal  najkrajši mesec v letu.  

Čeprav ima najmanj dni, se v njem zvrsti veliko različnih dogod-

kov.  

Zaznamujejo ga kulturni dan, pustne šeme, ki odganjajo zimo in 

kličejo pomlad, in počitniški dnevi.  

Tako da je februar sicer res kratek, a ponuja 

veliko raznovrstnih trenutkov.  

Izkoristimo jih!  

KOLEDAR DOGODKOV:  

19.–23. februar  Zimske počitnice za učence 

   Jugovzhodne Slovenije 

26. februar - 2. marec Zimske počitnice za preostala  

    območja Slovenije 

9. marec       Državno tekmovanje v Ekokvizu za OŠ  

9. marec       Rok za oddajo prispevkov za Mlade 

poročevalce za okolje,  temi: trajnostna mobilnost in zdrav 

življenjski slog 

17.−18. marec  Sejem Altermed, Celje 

17. marec  Eko-paket: zaključni dogodek in razglasitev rezultatov 

22. marec  Začetek zbiranja plastenk PET v projektu »Jaz, ti, mi za Slovenijo«  

30. marec  Zaključek natečaja Reciklirana kuharija 

30. marec  Rok za oddajo prispevkov za mednarodno tekmovanje Mladi 

poročevalci za okolje (vse teme) 

31. marec Rok za oddajo prijave za sodelovanje na Mednarodni konferenci v 

Radencih 

31. marec               Rok za oddajo likovnega natečaja za  

                                           kreativne izdelke 

20. april  Zaključek literarnega natečaja  

   Kuhlina zgodba 

23. april  Rok za oddajo prispevkov na  

   Mednarodni konferenci  na temo »Od  

   semena,  zelenjave, sadja do gibanja  

   in zdravja za zdravo srce« 

http://ekosola.si/2017-2018/projekti/likovni-natecaj-za-kreativne-izdelke/
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Največ ekoznanja pokazali dijaki iz Ljubljane, 

Slovenj Gradca in Celja 
V  Biotehniškem centru v Naklem je 3. februarja 2018 potekalo državno 

tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole.  Dvesto štirje dijaki s 40 slovenskih 

srednjih šol so se preizkusili in primerjali svoje znanje o treh okoljskih 

temah (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostna 

mobilnost in  alpski svet).  

Na državnem tekmovanju so tekmovalci osvojili pet zlatih priznanj,  23 

srebrnih in 34 bronastih. 

 

Kdo se je izkazal? 
Rezultati Ekokviza 2017/2018 za srednje šole navajamo po kategorijah. 

  Kategorija SPI 

 
 

  Kategorija SSI/PTI 

 
 

  Kategorija GIM 

 
Čestitamo!!! 

1. mesto Jan Cerar 
ŠCL, Srednja lesarska 

šola 
21 točk 

2. mesto Ksenja Hronek 
Izobraževalni center Pira-

mida Maribor  
19 točk 

3. mesto Grega Hribar ŠCL, Srednja lesarska šola 19 točk 

1. mesto 
Aleksandar 

Đuričić 

ŠC Slovenj Grade, Sred-

nja zdravstvena šola 
25 točk 

2. mesto Mirjam Cukjati Biotehniški center Naklo 25 točk 

3. mesto Mihael Korez ŠC Ptuj, Biotehniška šola 25 točk 

1. mesto Frenk Dragar I. gimnazija Celje 29 točk 

2. mesto Maja Filipič Gimnazija Ormož 28 točk 

3. mesto Vladimir Smrkolj Gimnazija Bežigrad 28 točk 

V nagradnem natečaju Ekopaket izbiramo najboljše med več 

kot 300 izdelki  
 

Devetega februarja je bil zadnji rok za oddajo izdelkov tradicionalnega nagradnega natečaja projekta 

Ekopaket. V vrtcih in šolah ste iz odpadne KEMS (kartonske embalaže za mleko in sokove) 

ustvarjali na temo gozda in življenja v gozdu, izdelovali pravljične ali gozdne junake, igrače, košare 

in druge uporabne izdelke. Prejeli smo več kot 300 izdelkov iz 160 ustanov. Komisija ima izjemno 

težko delo, saj kreativnost mladih in mentorjev iz leta v leto navdušuje.  

 

Razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj ter nagrad najboljšim ustanovam v 

nagradnem natečaju Ekopaket bo v soboto, 17. marca 2018, ob 12.30  na Sejmu Altermed.  
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Kdo bo letošnja Ekofaca? 
Sedmega februarja smo organizirali šolsko tekmovanje v Ekokvizu za osnovne šole. V tričlanskih ekipah je tekmovalo 

skupaj 2850 učencev iz šestih, sedmih in osmih razredov s 129 slovenskih osnovnih šol. Prek spletne aplikacije so 

odgovarjali na vprašanja o okoljskem odtisu, trajnosti mobilnost ter učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

Ker so pri izvedbi letošnjega tekmovanja nastale težave pri vstopu na spletno stran v brskalniku Chrome, se je 

strokovna komisija odločila, da ponovi tekmovanje za tiste ekipe, pri katerih zaradi težav s povezavo niso brezhibno 

izvedli tekmovanj.  Ekipe so tekmovale  v četrtek,  15. februarja 2018. 

 

Število prijavljenih ekip po regijah: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Nobena ekipa ni pravilno dogovorila na vseh 

30 vprašanj. V povprečju so pravilno 

dogovorile na 19 vprašanj, povprečni čas 

tekmovanja pa je bil trinajst minut. Največ 

pravilnih odgovorov je bilo v sklopu teme 

učinkovita raba energije in obnovljivih virov 

energije, kjer so morale ekipe pravilno 

ustrezno povezati  smiselne trditve o 

energiji. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 

810 ekip. 

 

Kdo bo letošnja Ekofaca, bo znano na 

državnem tekmovanju 9. marca 2018 na 

OŠ Dravlje. 

ekipa OŠ točke regija 

apace0 OŠ Apače 27 pomurska 

ekofrajle13 OŠ Antona Ingoliča 

Spodnja Polskava 
29 

mariborska 

sturci OŠ Šturje 29 severnoprimorska 

ekobrsljin1 OŠ Bršljin 27 novomeška 

drav100 OŠ Dravlje 28 osrednjeslovenska 

totalni                

amaterji 
OŠ Petrovče 24 celjska 

ekotipi OŠ Naklo 23 gorenjska 

maline JZ OŠ in vrtec     

Ankaran 

21 obalna 

oblacek OŠ Zadobrova 24 osrednjeslovenska 

ekofrajerji1 OŠ Antona Ingoliča 

Spodnja Polskava 
28 mariborska 

ekosrajce4 OŠ Križevci 25 pomurska 

eko vile OŠ Sveti Tomaž     24 mariborska 

REGIJSKI ZMAGOVALCI 
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 Mednarodni projekt Odgovorno s hrano se 

zaključuje 
Zadnji dan januarja smo v Kongresnem centru Thermana Park Laško organizirali 

zaključno srečanje triletnega mednarodnega projekta Odgovorno s hrano, v katerem 

je kot slovenski partner projekta sodeloval program Ekošola. Pri projektu je v treh 

letih sodelovalo 48 slovenskih ekošol (9 vrtcev, 32 osnovnih in 7 srednjih šol), ki so se 

ukvarjale z globalnimi in lokalnimi vprašanji o hrani, prehranski verigi, 

zmanjševanju količin zavržene hrane in s tem povezanimi temami.  

 

Na srečanju so predstavili rezultate projekta v Sloveniji in v osmih drugih državah, 

mentorji pa so predstavili primere dobrih praks.  Kot gosta sta predstavila svoj 

življenjski slog s pozitivnim vplivom na okolje in sonaravno vrtnarja Robert Špiler in 

Tjaša Štruc.  

Mentorji najboljših primerov dobrih praks so bili nagrajeni.  

Prva delavnica projekta Hrana ni za tjavendan o zmanjševanju 

količine zavržene hrane 

Dvanajstega februarja se je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zbralo 23 mentorjev projekta Hrana ni 

za tjavendan. Na prvi delavnici v letošnjem šolskem letu so najprej predstavili dobre prakse in 

izkušnje, kako so se lotili projekta v posameznih ustanovah, kakšne cilje so si postavili na začetku, 

kako so vključevali otroke in učence ter tudi starše, in do kakšnih ugotovitev 

ter rezultatov so prišli ob koncu projekta.  

 

V drugem delu delavnice so se mentorji preizkusili v »recikliranju« sestavin iz t. 

i. Skrivnostne škatle. Pod škatlami so jih pričakale sestavine, ki pogosto ostanejo 

na krožnikih učencev (kuhani makaroni in riž, različne vrste kruha). V 

zaključnem delu je dr. Stojan Kostanjevec s katedre za gospodinjstvo in 

didaktiko gospodinjstva na pedagoški fakulteti predstavil prehranske karte, 

prehransko škatlo in računalniško igro, ki je mentorjem lahko v veliko pomoč pri njihovem delu.  Več  

http://www.uzivajmovzdravju.si/index.php/izdelki/racunalniska-igra/
http://ekosola.si/novica/2881/prva-delavnica-projekta-hrana-ni-za-tjavendan/
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Likovno ustvarjanje o okolju in naravi 
Likovni natečaj  o različnih okoljih in temah je razdeljen na starostne kategorije, za vsako od njih je določena tema: 

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo ustvarjalnost in domišljijo ter pripravite risbe, praskanke, mozaike, 

stripe, 3D izdelke in druge s pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih ter drugih lepil in materialov. 

Likovna dela bomo zbirali do vključno 31. marca 2018 na naslovu Program Ekošola, Zavrti 1, 1234 Mengeš, s pripisom  Likovni 

natečaj za kreativne izdelke. 

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – Stara plastenka za novo življenje  

letos za Splošno bolnišnico Murska Sobota  
 

Vseslovenski humanitarni projekt zbiranja plastenk je namenjen nakupu aparata za ultrazvok srca za  

novorojenčke v porodniškem oddelku v murskosoboški bolnišnici. Projekt sestavljata dva sklopa: 

 zbiranje odpadnih plastenk od 22. marca do 22. aprila 2018 in  

 nagradni ustvarjalni natečaj. 

 

V projektu smo pripravili didaktično gradivo  o zapiranju snovnih tokov (krožno gospodarstvo) in plakat. 

Plakate in vreče za zbiranje PET-plastenk boste lahko prevzeli od 1. marca 2018 naprej v vam 

najbližji enoti družbe DINOS – preverite seznam lokacij in kontaktnih oseb družbe DINOS.  

Vrtci in 1. triada OŠ 
GOZD in biotska raznovrstnost; 

lepota gozda skozi risbo, gozdni plodovi, bogastvo gozda itd. 

2. in 3. 

triada OŠ 

URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije); 

izviren izdelek (risba, slika, maketa, plakat, fotografija, foto strip, videoposnetek, PPT-

predstavitev itd.) na temo, povezano s trajnostnimi viri energije 

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejši načini prevoza): 

→ skupina učencev pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterja, risanje s kredo na tla) na 

temo okolju čim bolj prijaznih prevoznih sredstev; 

→ skupina učencev z likovnim izdelkom prikaže parkirišče/prostor za kolesa in parkiranje 

avtomobilov v šoli; 

→ na čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča: foto kolaž, strip, 

video (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min.) 

SŠ in FAKULTETE 
URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije) 

TRAJNOSTNA MOBILNOST (potovalne navade, zelene poti do šole, prijaznejši načini prevoza) 

Mladi poročevalci za okolje:   

Najboljši prispevki bodo prijavljeni v  mednarodno tekmovanje 

Najboljše prispevke v posamezni kategoriji bomo prijavili na mednarodno tekmovanje, zato vas vabimo, da se 

potrudite in pripravite prispevek. Rok za oddajo prispevkov na katero koli temo, ki ga želite vključiti v 

mednarodno konkurenco, je 30. marec 2018. Več tudi na mednarodnem spletnem mestu Mladih 

poročevalcev za okolje in na info@ekosola.si.  

 Mladi poročevalci na obisku v medijski hiši 

DELO 

Učenci, dijaki in mentorji 

nagrajenih prispevkov za 

Mlade poročevalci v 

šolskem letu 2016/2017 so 

si v ponedeljek, 5. 

februarja 2018 ogledali 

medijsko hišo Delo. Ob 

ogledu so jim novinarji 

pripravili presenečenje v obliki izdaje naslovnice Dela.  

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Gradivo%20za%20mentorje%202017-2018.pdf
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/JTM%20za%20SLO%20A2_TISK-2018.pdf
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Seznam%20zbirnih%20centrov%20DINOS-a.pdf
http://www.yre.global/
mailto:info@ekosola.si
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Mednarodna konferenca  

»Od semena, zelenjave, sadja do 

gibanja in zdravja za zdravo srce«, 

Radenci, 10. maj 2018 

 

 

Vabimo vas na mednarodno konferenco o hrani kot osrednji temi, ki bo 10. maja 2018 v Zdravilišču Radenci. Na konferenci 

aktivno sodelujte s primeri in rezultati dobrih praks zdrave in varne prehrane ter gibanju za zdravo srce. 

  

 
 Program in vsebina konference 
  

 

Konferenca je namenjena učiteljem, vzgojiteljem – mentorjem in koordinatorjem, ki aktivnosti in projekte o hrani in sorodnih 

temah izvajate že več let ali pa ste jih šele začeli izvajati. Vsebine bodo namenjene zdravi in varni prehrani ter gibanju za 

zdravo srce, šolskih vrtovom,  odgovornemu prehranjevanju, zmanjševanju količine zavržene hrane in drugim 

temam o hrani, ki jih lahko predlagate sami. 

  

 

Dobre didaktične prakse od predšolske vzgoje do fakultete bodo predstavili tudi tuji strokovnjaki iz Avstrije, Hrvaške in Madžar-

ske, ki bodo predstavili vidik zdrave hrane, varne prehrane v interakciji s trajnostnim agroživilstvom in ekološko pridelavo.  Sode-

lovala bosta tudi dr. Karmen Pažek in prof. dr. Črtomir Rozman s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mari-

boru ter  dr. Jana Ambrožič Dolinšek s Pedagoške fakultete Maribor. 

  

 Predstavitev in priprava primera dobre prakse    
Rok prijave za predstavitev 31. marec 2018  Prijavnica  

            Rok za oddajo strokovnega prispevka 23. april 2018 Navodilo za pripravo prispevka 

 

Primer dobre prakse boste lahko predstavili na stojnici ali na odru s PPT-predstavitvijo ter pripravili strokovni prispevek 

(najmanj 5000 in največ 8000 znakov brez presledkov). Celoten strokovni prispevek v skladu z navodili posredujte na e-naslov 

info@ekosola.si najpozneje do 23. aprila 2018. Vsi prispevki, ki jih bomo prejeli do omenjenega datuma, bodo oblikovani v zborni-

ku v elektronski obliki. Oddan strokovni prispevek je poleg predstavitve na mednarodni konferenci pogoj za ovrednotenje s štirimi 

točkami. 

Sodelujte v nagradnem natečaju za najboljše dobre prakse 2017/2018 

Vabimo vas, da predstavite čim več dobrih praks in zamisli, ki bodo vas in druge koordinatorje ter njihove sodelavce spodbudile 

k podobnim okoljskim vzgojno-izobraževalnim aktivnostim. Najboljše primere iz posameznih tematskih sklopov  v štirih 

kategorijah (vrtci, OŠ, SŠ, fakultete) bomo nagradili. 

Opis dobre prakse in prijava  

Za lažjo pripravo vsebine smo pripravili obrazec, na katerem na kratko opišite projekt/primer dobre prakse vaše 

ustanove, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, aktivnosti, 

rezultatov ali pa zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi, z zunanjimi javnostmi). Objavili ga bomo v  

Ekoskladovnici, kjer boste lahko zanimive aktivnosti in izkušnje predstavili širše, 

ne le v svoji ustanovi.  

/uploads/2010-08/Prijavnica%20Radenci%20-%2010.5.2018.docx
/uploads/2010-08/Navodilo%20za%20pripravo%20strokovnega%20prispevka.docx
mailto:info@ekosola.si
/uploads/2010-08/Obrazec%20Ekoskladovnica.doc

